Oprița îl aruncă în luptă pe Mario Enache în FCU-CSA Steaua. „O
să joace!"
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FC Universitatea Craiova va întîlni CSA Steaua, sâmbătă, în baza alb-albaștrilor, de la ora
14:00.

„ Football Park" va găzdui sâmbătă, cu începere de la ora 14:00, primul meci sub comanda lui
Eugen Trică după revenirea acestuia la FC Universitatea Craiova. Știința va întâlni într-un meci
amical CSA Steaua, iar Daniel Oprița, antrenorul „militarilor" a vorbit pentru Ediție.ro despre
acest joc.
„Acest meci este foarte bun pentru noi. După ce am întîlnit într-un meci amical și FC
Voluntari din liga 1, acum vom juca și cu Craiova. Cei de la Craiova ne-au contactat încă
de când era Flavius Stoican acolo, dar acum mă bucur că mă revăd în primul rând cu
Eugen Trică. Am jucat împreună cu el și abia aștept să ne revedem.
Craiova este o echipă bună, iar cu Eugen Trică pe bancă Craiova o să își schimbe jocul în
mod sigur în bine. Pentru noi este un meci cu o echipă bună de Liga 1, deoarece în mod
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sigur FCU are valoare mult mai mare față de locul pe care se află în clasament. În acest
meci va juca și Mario Enache, portar pe care l-am împrumutat din Bănie. Sper să iasă un
meci foarte frumos între cele două echipe.
Am acceptat să jucăm în deplasare acest meci deoarece partida se va disputa în baza de
care vorbește toată lumea în România. Adrian Mititelu a investit foarte mulți bani în
fotbal, iar noi am auzit că baza făcută din banii dânsului este una dintre cele mai
frumoase. În mod sigur o să ne convingem și noi de acest lucru", a spus Oprița.
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